
VII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO  
Warszawa 25 maja 2002 

LISTA DELEGATÓW 
ODDZIAŁ MAZOWIECKI 

Andrzej J. Blikle 
(członek honorowy) 

Władysław M. Turski 
(członek honorowy) 

Agnieszka Boboli 
Leszek Bogusławski 

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, 
Borys Czerniejewski 
Jarosław Deminet 

Marek Hołyński 
Teresa Hulanicka-Michalak 

Małgorzata Kalinowska- 
Iszkowska 

Wacław Iszkowski 
Stanisław Jaskólski, 

Andrzej Król 
Sławomir Kulągowski 
Krzysztof Olszowski 

Teresa Orzeł 
Wiesław Paluszyński 

Jan Ryżko, 
Jacek Staworzyński 

 
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 

Jarosław Bieleń, 
Monika Demichowicz, 

Klara Dyczkowska, 
Lech Madeyski, 
Hanna Mazur, 
Pawe Mazur, 

Zygmunt Mazur. 
 
 

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI 
Marian Bubak 

Paweł Gizbert-Studnicki, 
Sławomir Kwiecień, 
Danuta Kajrunajtys, 

Jacek Niwicki, 
Tadeusz Syryjczyk 

Marek Valenta 
 

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI 
Adam Czajka, 

Jolanta Cybulka, 
Maciej Drozdowski, 
Janusz Dorożyński, 

Stefan Grocholewski, 
Beata Jankowska, 

Jan Kniat, 
Piotr Krzyżagórski, 

Ewa Łukasik, 
Andrzej Marciniak 
Jerzy Nawrocki, 

Bogdan Pilawski, 
Elżbieta Sobieszek, 
Małgorzata Sterna, 
Andrzej Urbański, 
Łukasz Wielebski, 

Adam Wojciechowski 
 

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI 
Piotr Fuglewicz (członek honorowy) 

Tadeusz Bojaryn, 
Jerzy Borys, 

Halina Czarnowska, 
Czarnowski Juliusz, 

Janusz Grabara, 
Maciej Matuszczyk, 
Krzysztof Nałęcki, 

Jerzy Nowak, 
Stefan Nowak 

Wiesław Szafraniec 
Jan Szynowski 
Janusz Trawka 

 
KOŁO TORUŃSKIE 

Piotr Bała 
Anna Kwiatkowska 
Jerzy Ludwichowski 

 
KOŁO RZESZOWSKIE 

Sławomir Karmelita 
Janusz Korniak 

Aleksander Sokołowski 

KOŁO GDAŃSKIE 
Marek Chwal 
Janusz Górski 

Wojciech Kiedrowski 
Bernard Kubiak 

Andrzej Majewski 
Alicja Myszor 

Kazimierz Raczyński 
Małgorzata Skrzeszewska 

 
 

KOŁO SZCZECIŃSKIE 
Tomasz Komorowski 
Barbara Królikowska , 

Małgorzata Łatuszyńska 
Kesra Nermend 

Michał Nowakowski 
Wojciech Olejniczak 
Zdzisław Szyjewski 

Mirosław Zajdel 
 
 

KOŁO LUBELSKIE 
Bożenna Hołoń 
Marek Miłosz 

Janusz Tarasiński 
Waldemar Wnuk 

Piotr Ziń 
 
 

KOŁO ŁÓDZKIE 
Dariusz Doliwa 

Wojciech Horzelski 
Bożena Matusiak 

Marian Niedźwiedziński 
Joanna Papińska-Kacperek 

 
 

KOŁO SANDOMIERSKIE 
Jan Kocój 

Roman Kutyna 
Kazimierz Leśniak 

 



PROPOZYCJE ZMIAN STATUTU PTI 
 

Uwaga: zgodnie z § 60 Statutu PTI uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów PTI więk-
szością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 
Wersja dotychczasowa Zmiana Nowa wersja 

§ 8.1 
Celem Towarzystwa jest:  
(1) popieranie działalności naukowej i naukowo-
technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i 
doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania 
w gospodarce narodowej; 

 
skreślić 

 
 w gospodarce narodowej; 

§ 8.1 
Celem Towarzystwa jest:  
(1) popieranie działalności naukowej i naukowo-
technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i 
doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania 
 

§ 9.1 
Towarzystwo osiąga swoje cele przez:  
(1) współdziałanie z właściwymi jednostkami go-
spodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzy-
stwami naukowymi oraz stowarzyszeniami nauko-
wo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi, orga-
nizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzi-
nach objętych działalnością Towarzystwa; 

 
 
 

 dodać 
 

i administracyjnymi 
 

§ 9.1 
Towarzystwo osiąga swoje cele przez:  
(1) współdziałanie z właściwymi jednostkami go-
spodarczymi i administracyjnymi, instytucjami, 
komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowa-
rzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i za-
granicznymi, organizacjami politycznymi i zawodo-
wymi w dziedzinach objętych działalnością Towa-
rzystwa; 

§ 9.2 
(2) prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez 
organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wy-
staw, wycieczek krajowych i zagranicznych, poka-
zów technicznych, konkursów, działalności wydaw-
niczej i popularyzatorskiej w dziedzinach objętych 
działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązu-
jących w tym zakresie przepisów; 

słowo wycieczek  
zamienić na  

misji 
 

dodać 
działalności  

certyfikacyjnej 
 

oraz 
 integracyjnej 

§ 9.2 
(2) prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez 
organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wy-
staw, misji krajowych i zagranicznych, pokazów 
technicznych, konkursów, działalności certyfika-
cyjnej oraz działalności wydawniczej, popularyza-
torskiej i integracyjnej w dziedzinach objętych dzia-
łalnością Towarzystwa na podstawie obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów; 

§ 9.4 
(4) prowadzenie prac mających na celu podnosze-
nie jakości urządzeń informatycznych oraz inicjo-
wanie, opracowywanie i opiniowanie norm dotyczą-
cych informatyki, a także opiniowanie państwowych 
programów i planów w dziedzinie informatyki; 

 
skreślić 

prowadzenie prac mających na 
celu podnoszenie jakości 
urządzeń informatycznych 

oraz 

§ 9.4 
(4) inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie norm 
dotyczących informatyki, a także opiniowanie pań-
stwowych programów i planów w dziedzinie infor-
matyki; 

§ 9.5 
(5) popieranie wynalazczości i ruchu racjonalizator-
skiego w zakresie informatyki; 

 
skreślić  

§ 9.5  

 

§ 9.6 - § 9.12 zmienić numerację na 
§ 9.5 - § 9.11 

 

§ 12.2 
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:  
(2) udziału w zebraniach, odczytach, konferen-
cjach, kursach, wycieczkach krajowych i zagranicz-
nych oraz innych imprezach organizowanych przez 
PTI, według zasad uchwalonych przez Zarząd 
Główny; 

 
 

 skreślić 
 

krajowych i zagranicznych 

§ 12.2 
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:  
(2) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, 
kursach, wycieczkach oraz innych imprezach orga-
nizowanych przez PTI, według zasad uchwalonych 
przez Zarząd Główny; 

§ 12.4 
(4) korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyż-
szaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie praw au-
torskich i zawodowych, działalności racjonalizator-
sko - wynalazczej; 

 
 skreślić 

działalności racjonalizatorsko - 
wynalazczej 

§ 12.4 
(4) korzystania z pomocy Towarzystwa 
w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie 
praw autorskich i zawodowych. 

§ 15 
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  
(2) skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału w 
przypadku zalegania z opłatą składek członkow-
skich przez okres sześciu miesięcy, pomimo 
uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może 
być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo 
wstępującego; 

 
  zamienić 

 
Zarząd Oddziału na 
organ przyjmujący 

§ 15 
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  
(2) skreślenia przez właściwy organ przyjmujący w 
przypadku zalegania z opłatą składek członkow-
skich przez okres sześciu miesięcy, pomimo 
uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może 
być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo 
wstępującego; 



§ 16 
Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na 
warunkach nowo wstępującego za zgodą Zarządu 
Głównego, jednak nie wcześniej niż po upływie pię-
ciu lat od daty wykluczenia. 

 
skreślić 

za zgodą Zarządu Głównego, 
jednak nie wcześniej niż po 

upływie pięciu lat od daty wy-
kluczenia 

§ 16 
Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na 
warunkach nowo wstępującego. 
 

§ 25 
O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego 
Walnego Zjazdu Delegatów PTI Zarząd Główny 
zawiadamia delegatów na cztery tygodnie przed 
datą Zjazdu. 
 

 
zmienić 
cztery 

na  
dwa 

§ 25 
O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego 
Walnego Zjazdu Delegatów PTI Zarząd Główny za-
wiadamia delegatów na dwa tygodnie przed datą 
Zjazdu. 
 

§ 27 
2. Funkcję Prezesa PTI lub wiceprezesa Zarządu 
Głównego można pełnić co najwyżej w ciągu dwu 
kolejnych kadencji. 

 
 

Skreślić § 27 

§ 27 
 

§ 38 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwo-
łuje Zarząd Oddziału nie później niż na trzy miesią-
ce przed Walnym Zjazdem Delegatów PTI. 

 
 zamienić 

trzy na dwa 

§ 38 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołu-
je Zarząd Oddziału nie później niż na dwa miesiące 
przed Walnym Zjazdem Delegatów PTI. 

§ 44 
4. Funkcję Prezesa i wiceprezesa Oddziału można 
pełnić co najwyżej w ciągu 2 kolejnych kadencji Za-
rządu Oddziału. 

 
 

Skreślić § 44 pkt. 4 

 

 
Wręczenie certyfikatów „Zgodny z ECDL” 

 
W dniu 9 maja 2002 roku odbyła się w siedzibie Zarządu Głównego PTI 
kolejna miła uroczystość wręczenia certyfikatów "Zgodny z ECDL" dwóm 
instytucjom: Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku oraz Centrum 
Szkoleniowemu w Malborku.  
 Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest uczelnią prywatną, która istnieje 
od sześciu lat. Wprowadzono w niej ostatnio specjalizację "informatyka 
stosowana". Wszyscy studenci na pierwszych latach przyswajają sobie 
program ECDL. Z upoważnienia Rektora, prof. dra R. Horodeńskiego 
certyfikat przyjął dr hab. prof. WSE Andrzej Wasiak (fot.1). 
 Centrum Szkoleniowe w Malborku reprezentował pan Wojciech Puz-
drowski (fot.2). Istniejącą od sześciu lat szkołą aktywnie zawiaduje jej 
właścicielka, Pani Iwona Błaszczyk. Wszyscy absolwenci będą posiada-
li Europejskie Komputerowe Prawa Jazdy, uruchomiono również Aka-
demię Informatyczną CISCO. Certyfikaty wręczali Prezes PTI, kol. Zdzi-
sław Szyjewski oraz wiceprezes, kol. Marek Miłosz. 

 
 
                      fot1.jpg 

Białystok

Malbork                                  fot2.jpg 
 

Od Redakcji: Do ostatniego numeru Biuletynu, w którym zamieścili-
śmy drobne podsumowanie minionej kadencji spisane piórami Kol. Kol. 
Ali Myszor i Marka Miłosza, nie dotarła na czas wypowiedź kol. Mariana 
Niedźwiedzińskiego, zawierająca ciekawe sugestie dotyczące przy-
szłego kierunku działania PTI. Drukujemy je w uzupełnieniu głosów z 
poprzedniego miesiąca.            E.Ł. 
 Wydaje mi się, że istotnym kierunkiem działania na przyszłość powin-
na być starsza młodzież szkół średnich. Jest to bardzo liczne środowi-
sko, gorąco zainteresowane komputerami, chociaż w sensie daleko 
odbiegającym od zainteresowań „dorosłych” informatyków. Przedmio-
tem pasjonującym to środowisko są bowiem w znacznej mierze gry 
komputerowe, ale także (co warto szczególnie mocno podkreślić!) pro-
jektowanie stron www, będące działaniem z pogranicza zabawy (pla-
stycznej) oraz pracy użytecznej praktycznie. Być może wzorem partii 
politycznych PTI powinno pomyśleć o zbudowaniu swojej „młodzieżów-
ki”. Sądzę, iż byłaby to znakomita forma promocji Towarzystwa i jego 
oferty (m.in. ECDL’u).   Marian Niedźwiedziński 

Posiedzenie Zarządu Głównego PTI w dniu 9 maja 2002  
 
1. Wręczono certyfikaty "Zgodny z ECDL" Wyższej Szkole Biznesu z Bia-

łegostoku oraz Centrum Szkoleniowemu z Malborka. 
2. Komunikaty Prezesów. 

• W kwietniu odbyło się w Poznaniu spotkanie grupy roboczej Komi-
sji Akredytacji w celu ustalenia regulaminu działania. Kolejne spo-
tkanie jest zaplanowane na 24 maja br. w Warszawie. 

• Na spotkaniu z dyrektorem Europejskiej Szkoły Kształcenia Kore-
spondencyjnego powstał pomysł, aby PTI przyznawało certyfikaty 
wiedzy profesjonalnej z zakresu informatyki na wzór ECDL. 
W pierwszej kolejności certyfikaty takie można by przyznawać na 
podstawie egzaminów z zakresu grafiki komputerowej i tworzenia 
stron www, gdyż ESKK dysponuje odpowiednimi materiałami szko-
leniowymi i przeprowadza odpowiednie kursy. Prezes zaproponował, 
by organizacją tego przedsięwzięcia zajął się Oddział Wielkopolski. 

• Jednogłośnie przyjęto wniosek kol. Marka Miłosza, by Zarząd reko-
mendował kandydaturę kol. Piotra Fuglewicza do władz Fundacji ECDL  



 

• Wyrażono zgodę na wystosowanie listu intencyjnego dotyczącego 
udziału PTI w projekcie Leonardo da Vinci. 

• Trwają prace nad przygotowaniem zmian w ustawie o podpisie 
elektronicznym, w których ze strony PTI bierze udział kol. Wiesław 
Paluszyński. Zarząd zapoznał się z propozycją treści listu intencyj-
nego, jaki zamierza z upoważnienia Zarządu podpisać Prezes wraz 
z Prezesem PIIT.  

3. Kol. Sekretarz Generalny poinformował, że lista delegatów na Zjazd 
PTI liczy 98 osób ( w tym trzech członków honorowych), natomiast 
aktualna liczba członków PTI wynosi 840.  

4. Przedyskutowano zagadnienia dotyczące Zjazdu oraz treści uchwały 
zjazdowej.  
• Kol. Marian Niedźwiedziński zgłosił  propozycję, aby stworzyć 

młodzieżowe "przedmurze" PTI.  
• Kol. Wojciech Olejniczak poddał pod rozwagę pomysł utworze-

nia własnego pisma zawodowego PTI (na wzór nie ukazującej się 
już Informatyki). 

• Podjęto decyzję o nadaniu członkostwa honorowego PTI prof. 
Janowi Węglarzowi. W późniejszym głosowaniu elektronicznym 
zaakceptowano propozycję nadania członkostwa honorowego Kol. 
Wacławowi Iszkowskiemu.  

• przedyskutowano propozycje zmian w statucie PTI (całość 
propozycji drukujemy wyżej). 

5. Omówiono sprawy organizacyjne Zjazdu. Prowadzenie obrad zjaz-
dowych powierzono kol. Tadeuszowi Syryjczykowi. Do Prezydium 
Zjazdu wybrano kol. Andrzeja Marciniaka, kol. Alicję Myszor i kol. 
Marka Miłosza. Ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego zaplano-
wano na  25 maja 2002 roku, godz. 10.00. 

6. Prezes poinformował o stanie przygotowań do  III Kongresu Informa-
tyki Polskiej. Będzie przygotowany specjalny numer PRO-DIALOGU. 

7. Kol. Zygmunt Mazur zaproponował wprowadzenie zmian do regula-
minu konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki: 

- obrady komisji konkursowej są niejawne, 
- nie jest podawane źródło, skąd pochodzą nagrody. 

8. Przyjęto 11 nowych członków PTI  1 osoba (Maciej Szmit z Łodzi 
nie został przyjęty, z powodu zbyt krótkiego stażu w PTI członków 
wprowadzających. 

9. Na zakończenie poruszano tzw. sprawy różne. 
• Kol. Alicja Myszor poinformowała o wynikach konferencji w Ju-

racie. Przedyskutowano wniosek Koła Gdańskiego dotyczący dofi-
nansowania zakupu laptopa. 

• Kol. Wojciech Olejniczak przekazał pomysł utworzenia Pody-
plomowych Menedżerskich Studiów Informatycznych w ramach 
MBA, do którego nabór odbywałby się poprzez Oddziały i Koła PTI. 

• Przyjęto uchwałę dotyczącą wysokości stawki za ekspertyzę  
• Organizatorzy konferencji w Szczyrku zgłosili prośbę o dofi-

nansowanie w wysokości 9 tys. zł. Zostanie ona rozpatrzona po 
zakończeniu konferencji.  

• wyrażono zgodę na założenie konta finansowego w Kole Rze-
szowskim. Koło zaprasza na rajd w Bieszczadach pod koniec września 

.  
POLSKIE  TOWARZYSTWO  INFORMATYCZNE 

 
ogłasza 

  
XIX Ogólnopolski Konkurs 

na najlepsze prace magisterskie z informatyki 
      

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na 
wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych 
krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki, oraz 
złożyli i obronili te prace w terminie określonym przez regu-
lamin studiów danej uczelni. 

 
Zgłoszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy, przesyłając 
pod adres: 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE 

Oddział Dolnośląski 
pl. Strzelecki 20, p. 29,  50-224 Wrocław 

tel/fax (0-71) 329-69-38 
 

w terminie do dnia 10 października 2002 r. następujące 
dokumenty: 

 
a) pracę dyplomową wraz z załącznikami niezbędnymi 

do dokonania oceny (dyskietka z oprogramowaniem, za-
świadczenie o wdrożeniu, kopia publikacji itp.), 

b) wypełnioną przez autora (autorów) ankietę (formula-
rze ankiet wysłano do dziekanatów i instytutów, dostępne są 
także u organizatorów konkursu), 

c) zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs 
praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogło-
szenia konkursu, tj. w okresie od 1 października 2001 r.  
do 30 września 2002 r. 

 
WYNIKI KONKURSU BĘDĄ OGŁOSZONE NIE PÓŹNIEJ 

NIŻ DO KOŃCA 2002 r. 
 

                                 NAGRODY: 
 
                    I nagroda         1  800 zł 
                   II nagroda         1 500 zł 
                  III nagroda        1 200 zł 
      trzy wyróżnienia po         800 zł 
 
Komisja konkursowa może nie przyznać dowolnej z na-

gród, bądź podzielić jedną nagrodę między kilka prac. Po za-
kończeniu konkursu przedłożone prace zostaną zwrócone  
autorom. 

     Zapraszamy do udziału w konkursie 
                 DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ PT 

 

Nowi członkowie PTI przyjęci na posiedzeniu ZG 9 maja 2002: Maria Duch (Toruń), Przemysław Witka (Brzozówka), Anna Za-
charek (Toruń), Adam Gałązka (Elbląg), Marcin Sikorski (Gdańsk), Andrzej Wasiak (Konstancin), Tomasz Kwiatkowski (Białystok), 
Tomasz Januszko (Białystok),  Arkadiusz Majdański (Stalowa Wola), Tomasz Kwiatkowski (Zamość), Mateusz Lenar (Wrocław). 
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